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1. Yleistä

Vuosi 2011 oli Kanteleliiton 34. toimin-

tavuosi. Kanteleliiton toiminta oli elin-

voimaista, energistä ja uusia ideoita esille 

nostavaa myös kuluneena vuonna. Kasvava 

jäsenmäärä nuorine soittajineen, aktiivinen 

ja luova toimintakulttuuri Kanteleliiton 

ytimessä sekä monipuolinen yhteistyö eri 

organisaatioiden kanssa ovat tehneet Kan-

teleliitosta näkyvän ja arvostetun toimijan 

kotimaassa ja kansainvälisesti.

Kanteleliitto oli monessa mukana: toimintaa 

oli niin koulutuksen, konserttitoiminnan 

kuin julkaisutoiminnankin saroilla. Vuo-

den 2011 suurtapahtuma oli ensimmäisten 

kansainvälisten kantelekilpailujen järjestä-

minen Helsingissä. Kilpailut ovat kantelea-

laa yhteen kokoava tapahtuma, jossa eri 

musiikkityylien ammattilaiset ja harrastajat 

tapaavat toisiaan luoden samalla suurelle 

yleisölle näyteikkunan kantelemusiikin 

monipuolisesta ja laadukkaasta tarjonnas-

ta. Kilpailujen laajentaminen kansallises-

ta kansainväliseksi onnistui tavoitteiden 

mukaisesti ja osanottajia saapui viidestä 

eri maasta. Kilpailutapahtumat keräsivät 

runsaasti huomiota mediassa ja toivat kan-

telemusiikin uusien yleisöjen saataville.

Kantelekilpailut kuvastavat Kanteleliiton 

arvoja laajemminkin: eri musiikkityylien 

ja eri-ikäisten soittajien esiin nostaminen 

kuvastavat yhteisöllisyyttä ja monenlaisista 

taustoista tulevien tekijöiden arvostusta. 

Yhdessä tekemisen voima yhdistyy musii-

killisen korkeatasoisuuden pyrkimykseen. 

Kanteleliitto toimii niin harrastajien kuin 

huippuammattilaisten asialla.

Yhteistyön voima näkyy myös liiton muussa 

toiminnassa. Kanteleliitossa toimii useita 

aktiivisia jäsenyhdistyksiä, mm. Finn-Kan-

teleet Lahden seudulla, Kajana-Kanteleet 

Kainuussa, Käenpiiat Espoossa, Aino-Tytöt 

Varsinais-Suomessa, Meri-Lapin Kanteleen-

soiton Edistämisrahasto Lounais-Lapissa, 

Jokilaaksojen Kanteleyhdistys ja Three 

Rivers Kanteles Pohjois-Pohjanmaalla 

sekä Musiikkiyhdistys LuoMuKanteleet 

pääkaupunkiseudulla. Omalla toiminnal-

laan nämä yhteisöt edistävät alueellisesti 

mahdollisuuksia harrastaa kanteleensoittoa, 

tarjoavat elämyksiä konserttien ja tapah-

tumien muodossa sekä viestivät olemas-

saolollaan ja toiminnallaan ympäristöönsä 

ennen kaikkea kanteleen elinvoimaisuutta 

ja monipuolisuutta.

Kantele-lehden päätoimittajan vaihtumi-

nen ajoittui vuoteen 2011. Lehden sisältö 

on saanut paljon positiivista huomiota. 

Korkeatasoiset artikkelit, nuottiliite, lasten 
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sivut sekä ajankohtaisista tapahtumista 

tiedottaminen luovat sisältöä, johon lu-

kijakunnan palautteen mukaan palataan 

useaan kertaan. Ulkoasultaan Kantele-

lehti on värikäs ja moderni julkaisu, joka 

houkuttelee lukemaan.

Kanteleliiton internet-sivut www.kantele.net 

olivat tärkeä kanava liiton tiedottamiselle 

ja näkyvyydelle. Sivusto palvelee tapah-

tumista tiedottamisen saralla. Sivustoa 

ylläpidettiin aktiivisesti ja kanteletta kä-

sitteleviä artikkeleita lisättiin sivustolle 

kuukausittain.

Kanteleliiton liikevaihto vuonna 2011 oli 

119 846,19 euroa. Liiton suurin yksittäinen 

rahoittaja oli opetus- ja kulttuuriministe-

riö 44 000 euron toiminta-avustuksellaan. 

Tämän lisäksi Kanteleliitto sai projektikoh-

taista rahoitusta eri säätiöiltä ja Helsingin 

kaupungilta. Kansainvälisten kantelekil-

pailujen järjestäminen oli rahoitukseltaan 

yksittäinen projekti.

Tulevaisuuden kannalta Kanteleliiton tär-

kein tavoite on saada opetus- ja kulttuuri-

ministeriön toiminta-avustus tasolle, joka 

mahdollistaisi kokopäiväisen työntekijän 

palkkaamisen. Toiminta on nykyisellään 

laajaa ja aktiivista, mutta avustuksen jää-

dessä puolipäiväisen työntekijän tasolle, 

on toiminta toteutettava suurelta osin tal-

koovoimin. Viime vuosina useat projektit 

sekä toiminnan kulmakiviksi muodostuneet 

pysyväisluonteiset tapahtumat, kuten Kan-

teleFest ja Kantelekilpailut, ovat vaarassa 

jäädä toteuttamatta. Resurssien vähyys 

vaikeuttaa myös tapahtumien pitkäjänteistä 

kehitystyötä. Mikäli Kanteleliitto joutuisi 

luopumaan näistä koko kenttää kokoavista 

tapahtumista, olisivat vaikutukset maamme 

kantelekulttuurin näkyvyyteen ja elinvoi-

maisuuteen tuhoisat.
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Kultakantele 2011:           Jukka Mäkelä

Kultakantele 2011:           Jaakko Noso

Vuoden kantele 2011:     Kantele eläväksi -projekti

Vuoden kantelelevy 2011:  Erkki ja Tytöt

 Erkki Lassila, Eeva-Kaisa Kohonen,  
 Jutta Rahmel, Anna Wegelius 
 ja Leeni Wegelius. 
 Vuoden kantelelevyn valitsi 
 Pekka Kuusisto.

Kanteleliiton vuonna 2011 myöntämät tunnustukset

Jukka Mäkelä

Uutinen tunnus-
tuksen luovutta-
misesta Jaakko 
Nosolle suomalais-
kanadalaisessa leh-
dessä Brittiläisessä 
Kolumbiassa, missä 
98-vuotias Jaakko 
Noso on asunut 
vuodesta 1966.
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2. Jäsenistö 

Vuoden 2011 lopussa Kanteleliitossa oli 923 

jäsentä. Kasvua edellisvuoden jäsenmäärään 

oli 3,8 %. Jäsenistössä ovat edustettuina 

niin kantele- ja musiikkialan ammattilaiset 

kuin harrastajatkin. Mukana on opettajia, 

esiintyviä taiteilijoita, harrastajasoittajia, 

säveltäjiä, soitinrakentajia, tutkijoita sekä 

kantelemusiikista innostuneita kuulijoita.

Kanteleliiton jäsenrekisteri on Access-poh-

jaisena tietokantana ja sen päivityksestä 

vastaa toiminnanjohtaja.

Yhteisöjäseniä olivat:

Ala-Könni-opisto

Meri-Lapin Kanteleensoiton edistämisrahasto

Finn-Kanteleet ry

Musiikkiyhdistys Jokilaakson kanteleet ry

Jokilaaksojen Kanteleyhdistys ry

Naantalin Aino-Tytöt ry

Kajaanin Seudun Kanteleyhdistys ry

Oy Soitinrakentajat AmF

Kalevalaseura

Pohjois-Karjalan Musiikkiyhdistys ry

Kansanmusiikki-instituutti

Jäsenistö Lukumäärä %

Henkilöjäsenet 759 82,2 %

Perhejäsenet 90 9,8 %

Kunniajäsenet 16 1,7 %

Kannattajajäsenet 1 0,001 %

Yhteisöjäsenet 22 2,4 %
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Rakentimo Oy

Kanteleensoiton opettajat ry

Rääkkylän Osuuspankki

Kiuruveden Kanteleyhdistys ry

Soitinrakentajat AmF

Koistinen Kantele Oy

Texicalli Records Oy

Lovikka Ky

Vieremän Kanteleyhdistys ry

Musiikkiyhdistys LuoMuKanteleet ry

Kunniajäsenet:

Maija-Liisa Balk

Carl Rahkonen

Esko Finnström

Heikki Laitinen 

Haruko Hayakawa

Hannu Saha 

Gerry Henkel

Sirkku Sakane

Aino Huoponen

Annikki Smolander-Hauvonen

Pekka Jalkanen

Ismo Sopanen 

Antti Keränen

Marjatta Sopanen

Otto Koistinen 

Géza Szilvay

Anneli Kuparinen

Anna-Liisa Tenhunen

Jaakko Laasanen

Ellen Urho
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Edesmenneitä kunniajäseniä ei mainita 

luettelossa.

Kanteleliiton kevätkokous pidettiin 26.3.2011 

Hämeenlinnassa Sibelius-opiston opetta-

janhuoneessa. Kokouksen puheenjohtajana 

toimi Sanna Pitkänen-Eerola ja sihteerinä 

Elisa Kerola. Syyskokous pidettiin 1.10.2011 

Kouvolassa Kouvola-talolla. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi Pekka Lovikka ja 

sihteerinä Susanna Heinonen.

Johanna Ahon kouvolalaisia opiskelijoita sunnuntain työpassa Kouvolan syyspäivillä.

Matleena Huovinen
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3. Hallitus ja toimikunnat

Kanteleliiton toimintaa johtaa 15-henki-

nen hallitus, jonka puheenjohtaja sekä 

kaksi varapuheenjohtajaa valitaan liiton 

syyskokouksessa. Hallituksen jäsenet va-

litaan kaksivuotiskaudeksi. Vuonna 2011 

puheenjohtajana toimi Vilma Timonen ja 

varapuheenjohtajina Susanna Heinonen 
sekä Johanna Aho. Muut hallituksen jä-

senet olivat Marko Aho, Ville Eerola, 

Mariia Huikari, Maija Kauhanen, Emmi 
Kujanpää, Pekka Lovikka, Aino Meisal-
mi-Minkkinen, Rauno Nieminen, Jyrki 
Pölkki, Outi Sane, Satu Sopanen-Helisalo 
ja Harri Suilamo.

Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa, 

5.−6.2. Helsingissä, 29.7.−1.8. ja 8.8. säh-

köpostin välityksellä, 16.8. Helsingissä, 

12.−20.9. sähköpostin välityksellä, 24.9. 

Helsingissä sekä 29.9. ja 3.−10.11.sähkö-

postin välityksellä. Hallituksen kokouksissa 

asioiden esittelijänä oli toiminnanjohtaja 

Elisa Kerola 31.7.2011 saakka ja Matleena 
Huovinen 1.8.2011 lähtien. Kanteleliiton 

tilintarkastajina toimivat Mikko Jokinen 
(HTM) ja Ismo Sopanen. Varatilintar-

kastajina olivat Ritva Ruohola (HTM) ja 

Sami Kangasharju.

Kokousten välillä hallitus työskenteli etu-

päässä jakaantuneena Kanteleliiton toimin-

nan keskeisiä sektoreita vastaaviksi toimi-

kunniksi. Toimikuntien jäsenet hallitus valitsi 

keskuudestaan. Mukana oli myös hallituksen 

ulkopuolisia asiantuntijajäseniä, jotka kut-

suttiin Kanteleliiton jäsenten joukosta.

Vuoden 2011 aikana työskentelivät 
seuraavat hallituksen nimeämät toimikunnat:

työvaliokunta (hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat)

Kantele-lehden toimitusneuvosto ja nettitoimikunta

kanteleenrakennustoimikunta

kantelekilpailutoimikunta

taiteellinen työryhmä

monimuotoisuustoimikunta

jäsenyystoimikunta
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4. Toimisto ja henkilöstö

Kanteleliiton toimisto on Helsingissä 

Hämeentie 34 D:ssä sijaitsevassa 60 m² 

toimistotilassa Suomen Kansanmusiikki-

liiton alivuokralaisena. Samassa yhteisössä 

sijaitsevat myös Kansanmusiikin ja -tanssin 

edistämiskeskus ja Maailman musiikin 

keskus.

Toiminnanjohtajan työsuhde on osa-aikai-

nen (20 h/ vko). Toiminnanjohtaja Riitta 
Huttusen sijaisen Elisa Kerolan määräai-

kainen sopimus loppui heinäkuussa 2011. 

Riitta Huttusen irtisanouduttua Matleena 
Huovinen aloitti toiminnanjohtajan työn 

elokuun 2011 alusta. Toimistosihteeri Emmi 
Kuittinen työskenteli Kanteleliitolle 2 h/ 

vko maaliskuusta 2011 alkaen. Kantele-

lehden toimitus ja taitto on ulkoistettu Pieni 

Huone Oy:lle. Kanteleliiton tilinpidon on 

hoitanut Tilitoimisto Leerma Oy Helsin-

gissä. Liiton toimiston siivous on ostettu 

Lekator Oy:ltä.

Elisa Kerola Matleena Huovinen

Sa
ul

i H
ei

kk
ilä
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5. Julkaisutoiminta ja tiedottaminen

Kantele-lehti

Kantele-lehden uutena päätoimittajana ja 

taittajana aloitti vuoden 2011 alussa Sauli 
Heikkilä. Nelivärinen lehti ilmestyi neljä 

kertaa ja sen vuosikerrassa oli sivuja 188. 

Lehden painosmäärä oli 1 100−1 400 kpl, 

joista n. 900 kpl lähetettiin jäsenille ja n.100 

kpl annettiin ilmaisjakeluna tapahtumien 

yhteydessä. Kantele-lehti on irtonume-

romyynnissä Helsingin Akateemisessa 

Kirjakaupassa ja se lähetetään ilmaiseksi 

kaikkien Suomi-Instituuttien kirjastoihin. 

Lehti saa OKM:n myöntämää kulttuurileh-

titukea ja se kuuluu Kulttuuri-, mielipide- ja 

tiedelehtiä edustavaan Kultti ry:hyn.

Jokaisessa numerossa julkaistiin Kante-

leliiton uutisten lisäksi lasten sivut, Maija 
Pokelan toimittama levynurkkaus sekä 

nuottiliite. Kanteleensoiton opettajat ry 

toimitti nuottiliitettä lehden kahdessa en-

simmäisessä numerossa. Salla Pesonen 
aloitti nuottiliitteen toimittajana lehden 

numerosta 3/2011 alkaen. Lehden 4/2011 

liitteenä ilmestyi Kanteleliiton järjestämissä 

kantelekilpailuissa äänitetty Kansainvälinen 

Kantelekilpailu 2011 -CD-levy, jonka Kan-

teleliitto julkaisi yhteistyössä IMU-Inkoon 

musiikin ja Yleisradion kanssa. Lehden 

asiantuntija-artikkeleita kirjoittivat mm. 

musiikin tohtori Rauno Nieminen, musiikin 

tohtori Eija Kankaanranta ja tutkija Kari 
Dahlblom.

Toiminnanjohtaja toimitti Kantele-lehteen 

liiton uutisia, vastasi ilmoitusmyynnistä yh-

dessä toimistosihteerin kanssa. Päätoimitta-

ja teki tiivistä yhteistyötä toiminnanjohtajan 

kanssa ja osallistui lehden toimitusneuvos-

ton työskentelyyn. Toimitusneuvostoon 

kuuluivat päätoimittaja Sauli Heikkilän 

lisäksi Johanna Aho, Marko Aho, Susanna 

Heinonen sekä Outi Sané. 

Kirjasto/arkisto VIOLA-  
ja LINDA-tietokannoissa

Kanteleliiton kirja-, nuotti- ja äänitekokoel-

ma on osa VIOLA- ja LINDA-tietokantoja. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut 

aineiston liittämistä ja päivittämistä tieto-

kantoihin.

VIOLA on Suomen kansallisdiskografia ja 

nuottiaineiston kansallisbibliografia. Tieto-

kantaan on tallennettu tiedot kotimaisista 

nuoteista vuodesta 1977 sekä kotimaisista 

äänitteistä vuodesta 1901. Tietokannassa 

on tiedot sekä musiikkijulkaisuista että 

niihin sisältyvistä yksittäisistä teoksista ja 
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kappaleista. Kanteleliiton hakemisto on 

alihakemisto Maailman Musiikin Keskuk-

sen hakemistolle. VIOLAn hakukäyttö on 

kaikille maksutonta. Kanteleliiton aineis-

to on näin yhä laajemman käyttäjäpiirin 

saatavilla.

LINDA on yliopistokirjastojen yhteistieto-

kanta. Se sisältää Suomen kansallisbibliog-

rafian sekä viitetiedot yliopistokirjastojen, 

Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja 

Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä 

kirjoista, aikakauslehdistä ja sarjoista, kar-

toista, visuaalisesta aineistosta, arkistoista 

ja elektronisesta aineistosta.

Kantele.net -sivut

Kanteleliitolla on kotisivut www.kantele.net, 

joissa on esillä ajankohtaisia kanteleta-

pahtumia ja Kanteleliiton uutisia. Inter-

netsivut toimivat samalla Kantele-lehden 

verkkoversiona. Toiminnanjohtaja ja lehden 

päätoimittaja ylläpitävät kotisivuja. Sivut 

sisältävät lehden artikkeleiden lisäksi tietoa 

Kanteleliitosta, tapahtumakalenterin liiton 

ja sen jäsenten järjestämistä konserteista, 

kilpailuista, leireistä, kursseista ja muista 

alan tapahtumista. Sivuilla on myös linkki 

Japanissa toimivan Kanteleliiton sisaryh-

distyksen Nihon Kantele Tomonokain koti-

sivuille. Lisäksi sivuilla on kanteleensoiton 

opettajien yhdistyksen Kanto ry:n esittely 

ja kanteleiden luettelointiopas museoiden 

käyttöön. Sivuilla on myös kattava sana-

hakupalvelu. Kanteleliiton kotisivut ovat 

kaikille avoimet ja toimivat yhdistävänä 

tekijänä alan toimijoille ja muille kanteleesta 

kiinnostuneille tahoille.

Muu julkaisu- ja 
tiedotustoiminta

Kanteleliitto rahoitti Taiteen keskustoi-

mikunnan lastenkulttuurijaostolta saadun 

apurahan turvin nuottijulkaisuprojektia, 

jossa Teppo Ali-Mattila sovitti kanteleille 

ja jousikvartetille musiikkioppilaitoskäyt-

töön soveltuvaa materiaalia. Materiaa-

li ilmestyy vuoden 2012 alussa kahtena 

niteenä nimeltään Musiikkia kanteleille, 

laululle ja jousikvartetille 1 ja 2 Edition 

Tillin kustantamana.

Näkyvin tapahtuma vuoden 2011 aikana 

oli Ensimmäinen kansainvälinen kantele-

kilpailu. Kanteleliitto osti tiedottaja Pirjo 
Talviolta kilpailuihin liittyvän tiedotuksen. 

Tiedotus onnistui yli odotusten: kantele 

näkyi laajasti niin televisiossa, radiossa 

kuin sanoma- ja aikakauslehdissäkin. Muita 

tiedotteita lähetettiin lehtiin kanteleensoit-

tajien saamiin tunnustuksiin ja kanteleliiton 

ohjelmatoimintaan liittyen. Tiedotuksellista 

yhteistyötä tehtiin yhteistyötä mm. Pispalan 

sottiisin ja Etnosoi!:n kanssa.

Sosiaalinen media oli tärkeä tiedotuska-

nava kuluneena vuonna. Liitolla on omat 

facebook-sivut, joita päivitettiin aktiivisesti. 

Kanteleliitolla on myös oma twitter-sivu. 

Sähköisen tiedottamisen lisäksi käytettiin 
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perinteisempiä paperille painettuja flyereitä 

ja julisteita, joita jaettiin mm. Kantele-

kilpailuissa ja Womex-messuilla. Kante-

leliitolla on tiedotusmateriaalia suomeksi 

ja englanniksi sekä sähköisessä muodossa 

japaniksi.

KANTELE 
1•20111

VÄÄNÄNEN • KANSANSOITINSYMPOSIUM • HEAVY

1•
20

11

KANTELE 
2•2011

1

salmisen kanteleet • ÄÄniÄ • rönsy

2•
20

11

IRTONUMERO 8 E

KANTELE 
3•2011

1

OttO kOistinen • päivi Ollikainen • kOverOkantele

3•
20

11

IRTONUMERO 8 E

KANTELE 4•2011

1

HEIDI ÄIJÄLÄ • SIBELIUS-AKATEMIA • SIPERIA

4•
20

11

IRTONUMERO 8 E
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6. Kilpailutoiminta

Kanteleliitto järjesti ensimmäiset kan-

sainväliset kantelekilpailut Helsingissä 

28.−29.5.2011 Sibelius-Akatemian tiloissa. 

Kilpailuissa oli 110 osanottajaa Suomesta, 

Venäjältä, Baltian maista sekä Japanis-

ta. Kantelekilpailuja pidetään joka toinen 

vuosi, yhtyeet ja sooloesitykset kilpailevat 

vuorovuosin. Aikaisemmat kilpailut ovat 

olleet kansallisia.

Kilpailuissa oli kolme pääsarjaa: kansan-

musiikki, taidemusiikki sekä muu musiikki, 

joka piti sisällään mm. kilpailijoiden omia 

sävellyksiä, uusia sovituksia, teoksia joissa 

oli vaikutteita perinteestä, popista, jazzista, 

rockista jne. Lisäksi kilpailijat jaettiin ikä-

sarjoihin: 13–15-vuotiaat, yli 15-vuotiaat 

sekä ammattilaiset. Lasten sarjoissa alle 

10-vuotiaat ja 10–12-vuotiaat musiikkityyli 

oli vapaa.

Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Kan-

teleliiton ja Sibelius-Akatemian kanssa. 

Kilpailutapahtumaa rahoittivat Suomen 
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kulttuurirahasto, Helsingin kaupunki ja 

Luses. Kantelealan yritykset AmF-soitin-
tuote, Koistinen Kantele, Pekka Lovikka 
ja Rauno Nieminen tukivat kilpailuja ra-

hapalkinnoin ja soitinlahjoituksin. Inkoon 

musiikki lahjoitti studioaikaa ja levypal-

kintoja. Kalevalakoru toimitti kilpailuihin 

palkintoja. Tasavallan presidentti Tarja 
Halonen toimi kilpailujen suojelijana.

Kilpailuun liittyi kolme konserttia ja kaksi 

klubitapahtumaa. Avajaiskonsertti pidettiin 

Gyllenberg-salissa teemalla Kantele kul-

jettaa maailmalle. Eppu Nuotion juonta-

massa konsertissa esiintyi soittajia lapsista 

ammattilaisiin. Kamarimusiikkikonsertissa 

esitettiin erityisesti kanteleelle ja erilaisille 

kokoonpanoille sävellettyä nykymusiik-

kia. Kilpailujen päätöskonsertissa kuultiin 

kilpailujen parhaimmistoa. Klubitapah-

tumissa esillä oli nuoria kanteleensoiton 

huippunimiä, jotka esiintyivät persoonal-

lisin ohjelmistoin.

Kilpailujen yhteydessä Sibelius-Akatemian 

aulatilassa alan eturivin soitinrakentajat 

esittelivät uusia innovaatioitaan. Kävijöillä 

oli mahdollisuus tutustua soittimiin ja mui-

hin tuotteisiin koko kilpailun ajan. Esillä 

oli myös alan julkaisuja, äänitteitä sekä 

tietoa kanteleesta ja alan toimijoista. Lisäksi 

kilpailujen yhteydessä Karjalan nuoret piti 

workshopia, jossa kanteleesta kiinnostuneet 

saattoivat kokeilla soittamista ohjatusti.

Sauli Heikkilä
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Kansanmusiikki / ammattilaiset
1. sija  Maija Kauhanen, Helsinki

2. sija  Irina Cederberg, Helsinki

 Martti Pokela -palkinto

3. sija  Salla Pesonen, Lahti

 Fedja Happo -tunnustus  

 perinnetyylin hallinnasta

4. sija  Anna Kattainen, Helsinki

4. sija  Senni Valtonen, Helsinki

Eeli Kivinen -tunnustus   

 persoonallisesta esiintymisestä 

 Ulla-Sisko Jauhiainen

Special Acknowledgement,

 Laima Jansonen, Riika, Latvia

Kansanmusiikki / Yli 15-vuotiaat
1. sija  Jaakko Meriläinen, Helsinki

2. sija  Saara Kattainen, Tuusula

3. sija  Mirka Notkonen, Espoo

Kansanmusiikki / 13-15-vuotiaat
1. sija  Viola Uotila, Lahti

2. sija  Jussi Karkkulainen, Reijola

3. sija  Lotta Lind, Helsinki

Taidemusiikki / ammattilaiset
1. sija  Anna-Liisa Eller, Tallinna, Viro

2. sija  Sanita Spruza, Riika, Latvia

3. sija  Irina Cederberg, Helsinki

3. sija  Olga Shishkina, Helsinki

Taidemusiikki / yli 15-vuotiaat
1. sija  Anna Heimonen, Helsinki

2. sija  Ida Pitkänen,Sotkamo

2. sija  Mari Räsänen, Helsinki

3. sija  Makiko Oba, Tampere

Taidemusiikki / 13-15-vuotiaat
1. sija  Emma Vähätalo, Lahti

2. sija  Karina Nečitailo, Salaspils, Latvia

2. sija  Suvi-Eevi Karhu, Kajaani

3. sija  Eliza Rasina, Riika, Latvia

3. sija  Viola Uotila, Lahti

Kunniamaininta 

 Veera-Emilia Kujasalo, Helsinki

Muu musiikki /  ammattilaiset
1. sija  Päivi Ollikainen, Helsinki

2. sija  Sarah Palu, Helsinki

3. sija  Ieva Busa, Riika, Latvia

Kilpailun tulokset:

Avajaiskonsertin juonsi Eppu Nuotio.
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Muu musiikki / yli 15-vuotiaat
1. sija  Hanna Ryynänen, Espoo

1. sija  Sanni Virta, Espoo

3. sija  Salla-Marja Hätinen, Helsinki

3. sija  Iiris Mikkola, Helsinki

Muu musiikki / 13-15-vuotiaat
1. sija  Suvi-Eevi Karhu, Kajaani

2. sija  Kia Haapa-Aho, Helsinki

2. sija  Viola Uotila, Lahti

Lasten sarja / 10-12-vuotiaat
1. sija  Neea Nieminen, Lahti

2. sija  Iida-Maria Kuronen, Verla

2. sija  Anni Varhe, Helsinki

3. sija  Klaudia Pohjolainen, Kellokoski

Erityismaininta huolellisesti 

valmistetusta ja esitetystä 

ohjelmistosta Milla 

Kesäniemi, Pirkanmaa

Erityismaininta hyvästä 

pelimanniotteesta Saara 

Lintunen, Viiala

Erityismaininta keskittyneestä, 

hienosta esiintymisestä Iida 

Storlöpare, Voikkaa

Erityismaininta persoonallisesta ja 

rohkeasta soitosta Henna 

Määttänen, Lahti

Erityismaininta omasta sävellyksestä 

Viimeinen lumihiutale Katja 

Fredriksson, Helsinki

Kunniamaininta: Hienosti ja oivallisesti 

toteutettu laulu ja säestys 

kappaleessa Sommaren är min, 

Lydia Juusola, Helsinki

Lasten sarja / alle 10-vuotiaat
1. sija  Iiris Sydänmäki, Helsinki

2. sija  Elina Lohi, Helsinki

2. sija  Veera Nurmela, Kuopio

3. sija  Akseli Hakkala, Helsinki

Erikoismaininta hienoista omista 

sovituksista ja sävellyksistä 

Ida Tanskanen

Erikoismaininta rohkeasta 

kontaktista yleisöön Elli 

Marjanen, Järvenpää

Erikoismaininta valloittavasta ja 

persoonallisesta esityksestä Saana 

Olivia Mäenpää, Kylmäkoski as.

Irina Volokoslavskaja
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7. Ohjelmatoiminta ja koulutus

Folklandia

Kanteleliitto oli mukana taustajärjestäjänä, 

kun Itämerellä seilattiin tammikuun 7.–8. 

päivinä viidettätoista kertaa Folklandia-

risteilyllä. Kanteleliiton edustajana ris-

teilyllä oli duo Johanna Aho ja Keith 
O´Híobháird sekä soolona omia sävel-

lyksiään esittänyt Aino Kurki. Risteilyn 

Folklandia-gaalassa ojennettiin Vuoden 

Kantele 2010 -tunnustus Vilma Timo-
selle. Kanteleliitto ja Kantele-lehti olivat 

näkyvästi esillä laivan messuosastolla ja 

messuilla myös rekrytoitiin uusia jäseniä.

Kevät- ja syyspäivät

Kanteleliiton kevätpäiviä vietettiin 

26.3.2011 Hämeenlinnassa Sibelius-opis-

ton Tauno Marttinen -salissa. Kevätpäivät 

järjestettiin yhteistyössä Kanteleensoiton 

opettajat ry:n kanssa. Kristiina Junttu 
luennoi motorisen kehityksen vaikutuksesta 

soitonopetukseen. Lisäksi Lily Neil piti 

irlantilaisen musiikin workshopin.

Syyspäivät pidettiin 1.–2.10.2011 Kouvo-

lassa Kouvola-talolla. Kiril Häyrinen piti 

koulutustilaisuuden aiheesta Maailma on 

muuttunut, entä Kanteleliitto? Koulutuk-

sessa pohdittiin Kanteleliiton tulevaisuu-

denkuvia. Päivi Ollikainen piti worksho-

pin itse kehittämästään, rytmimusiikista 

vaikutteita saaneesta soittotyylistään. 

Lisäksi Kouvola-talolla järjestettiin kan-

telenäyttely ja konsertti, jonka esiintyjinä 

olivat kanteleensoittaja Heidi Äijälästä ja 

renesanssihuiluja ja barokkihuiluja soit-

tavasta Pauliina Almonkarista koostuva 

Duo Cecilia sekä Maija Kauhanen Solo.

Neljäs kansainvälinen 
kanteleleiri ja Sommelo

Kanteleliitto osallistui neljännen kansain-

välisen kanteleleirin järjestelyihin. Leirin 

pidettiin runonlauluun ja kanteleeseen 

keskittyneen Sommelo-festivaalin yhtey-

dessä 28.6.–3.7.2011. Leirillä kanteleen-

soitonopettajina toimivat Eva Alkula, Anu 
Alviola sekä Vilma Timonen. Tapahtuman 

pääjärjestäjänä toimi Juminkeko-säätiö. 

Sommelo-festivaalin konsertit järjestettiin 

kahden puolen rajaa Suomen Kainuun ja 

Venäjän Vienan-Karjalan puolella.
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Sommelo/Juha Olkkonen

Chie Koono veistää koverokanteletta Sommelon Rauno Niemisen ja Arja Kastisen  
vetämällä kurssilla Ontrei Malisen kanteleen (alla) malliin.
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Kansanmusiikin isompi ilta Musiikkitalossa, lavalla  Siba Folk Big Band.

Sa
ul

i H
ei

kk
ilä



21

Monimuotoisuustoiminta

Kanteleliitto aloitti vuonna 2011 uuden 

monivuotisen hankkeen, joka keskittyy eri-

tyisryhmien huomioimiseen kanteleensoiton 

opetuksessa ja kanteleen käytössä. Vuoden 

2011 aikana toteutettiin kantelekonsertti-

kiertue vanhainkoteihin Pirkanmaan seu-

dulla. Toiminta keskitettiin laitoksiin, joiden 

asukkailla ei ole itsenäistä mahdollisuutta 

liikkua laitoksen ulkopuolella. Pirkanmaan 

kulttuurirahasto tuki hanketta.

Vuonna 2011 kartoitettiin yhteistyöhankkeen 

mahdollisuutta helsinkiläisen musiikkikoulu 

Resonaarin kanssa. Musiikin erityispalvelu-

keskus Resonaari toimii muun muassa mu-

siikin erityispedagogiikan, musiikkiterapian 

ja musiikin avulla tapahtuvan kuntoutuksen 

asiantuntijakeskuksena. Resonaarissa toi-

mii erityisryhmille suunnattu Resonaarin 

musiikkikoulu. Resonaarin ja Kanteleliiton 

yhteistyöhanke keskittyy Resonaarin Tule 

soittokaveriksi -projektin ympärille, jonka 

tarkoituksena on tukea kanteleensoittajien ja 

Resonaarin opiskelijoiden yhteismusisointia. 

Hanke toteutetaan vuoden 2012 aikana.

Kantele nu!

Vuoden 2010 loppupuolella käynnistynyt 

Kantele nu! -projekti jatkui. Projektissa 

selvitettiin ruotsinkielisen pienkanteleope-

tuksen levinneisyyttä Suomessa ja kerättiin 

materiaalia ruotsinkielisen kanteleoppaan 

julkaisuun. Projektia rahoitti Förening 

konstsamsfuden sekä Nylands svenska 

kulturfond.

Etno-Espa

Etno-Espa ry:n järjestämälle Etno-Espa 

-festivaalille Kanteleliitto tuotti esiintyjäksi 

UMA-yhtyeen, jotka esiintyivät Espan 

lavalla 16.8.2011. Nelihenkisessä yhtyeessä 

kanteleita soittaa Jenny Vartiainen.

Kansanmusiikin  
isompi ilta

Kanteleliitto oli mukana Musiikkitalossa 

8.11.2011 Kansanmusiikin isomman illan 

järjestäjänä. Kanteleliiton osuus oli tuottaa 

lastenkonsertti Kanteleen kyydissä. Lasten 

konsertin lisäksi Kansanmusiikin isommas-

sa illassa oli klubikonsertti, pääkonsertti 

sekä pelimanneja soittamassa Musiikkitalon 

aulatiloissa. Illan alkajaisiksi pidettiin kirjan 

Pilven piirtä myöten – suomietnon synty 

julkistamistilaisuus. Kansanmusiikin isompi 

ilta oli osa Etnosoi!-festivaalia. Ilta televi-

sioitiin ja radioitiin Yleisradion kanavilla.

Mukawa kantele

Kanteleliiton tuottamaa pedagogista pro-

jektia Mukawa-kantele vietiin loka-mar-

raskuussa Etelä-Suomessa peruskouluihin. 

Projektissa Vilma Timosesta, Tuomas Ti-
mosesta ja Menard Mpondasta koostunut 

taiteilijaryhmä veti osallistavia koulukon-

sertteja. Projektin painopiste oli monikult-
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tuurisuudessa ja erilaisten kulttuuristen 

juurien löytämisessä musiikin keinoin.

Kantelekokoelma

Kanteleliiton lainattava n. parinkymmenen 

5-kielisen kanteleen kokoelma on ollut aktii-

visesti lainassa vuoden aikana. Lainattavia 

kotikanteleita on yhteensä 4. Lisäksi koko-

elmassa on 24-kielinen Kirjokansi-kantele.

5-kieliskokoelmaa on lainattu useisiin kou-

lutustilaisuuksiin vuoden aikana, mukaan 

lukien Kanteleen kyydissä -konsertti Musiik-

kitalon Kansanmusiikin isommassa illassa ja 

Mukawa-kantele-projektin koulukonsertit.

Kotikanteleet on lainattu hakemusten pe-

rusteella pienille vasta-alkajille sopimuksen 

mukaiseksi ajaksi, kuitenkin korkeintaan 

vuodeksi kerrallaan. Kanteleen lainaustoi-

minnasta on tiedotettu Kantele-lehdessä. 

Lainakanteleiden kysyntä on ollut suurta.

Suomen Kantelemuseossa Jyväskylän Pa-

lokassa on sijoitettuna viisi yhdistyksen 

omistamaa vanhaa, lahjoituksina saatua 

kannelta.

Muu toiminta

Kanteleliitto on valmistellut kesällä 2012 

järjestettävää KanteleFest kantelefestivaa-

lia. Festivaalia varten on haettu apurahoja, 

sen ohjelmaa on suunniteltu ja konseptia ke-

hitetty yhteistyössä Tuusulanjärven Meidän 

Festivaalin kanssa. Festivaali järjestetään 

vuonna 2012 toista kertaa.

Kanteleliitto on välittänyt soittajia esiinty-

mistilaisuuksiin projektien yhteydessä. On 

osoittautunut, että vastaavalle kaupalliselle 

toiminnalle olisi kysyntää, ja Kanteleliitto 

pyrkiikin jatkossa ohjaamaan soittajat kau-

pallisten ohjelmatoimistojen välitettäväksi.

Liitto on välittänyt korvauksetta kante-

leensoittajien ja opettajien yhteystietoja 

erilaisten tapahtumien ja koulutustilaisuuk-

sien järjestäjille sekä vastannut erilaisiin 

kanteletta koskeviin kysymyksiin.
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Pekka Halosen jäämistöstä  
lahjoituksena saatu kantele vuodelta 1903, joka on  
sijoitettuna Suomen Kantelemuseoon Jyväskylään.
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Kanteleliitto oli mukana vuosina 2009–

2011 toimineessa Kantele eläväksi -hank-

keessa. Nurmeksen kaupungin museossa 

käynnistyneessä hankkeessa kartoitettiin 

Nurmeksen museon kanteleita ja luotiin 

perusteita kanteleiden luokittelulle, mit-

taamiselle ja luetteloinnille. Lisäksi koulu-

tettiin museohenkilökuntaa ymmärtämään 

kanteleita museoesineinä. Asiantuntijoina 

hankkeessa toimivat musiikin tohtori, soi-

tinrakentaja, tutkija Rauno Nieminen ja 

musiikin tohtori, kanneltaja Timo Vää-
nänen. Hankkeen aikana koostettu kan-

teleiden kuvaus- ja kuvailuopas julkaistiin 

marraskuussa 2011.

Kanteleliiton soittimia on esillä Suomen 

Kantelemuseossa Jyväskylän Palokassa. 

Lisäksi Kanteleliitto teki aktiivista yhteistyö-

tä Sivistysliitto Kansalaisfoorumin kanssa 

koulutustaholla.

Kanteleliitto on jäsenenä seuraavissa 
organisaatioissa:
Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskus

Kansantaiderahasto

Kultti ry

Folklore Suomi Finland ry

Sivistysliitto Opintokeskus 

Kansalaisfoorumi

Allianssi ry

8. Yhteistyö muiden instituutioiden kanssa
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enRauno Nieminen opastaa kan-
teleen mittauksessa Nurmek-

sen museon henkilökuntaa.
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Vuoden aikana Kanteleliitto on tehnyt 
yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

Edition Tilli

Etno-Espa

Helsingin kaupunki

IMU Inkoon Musiikki

Kalevala Koru Oy

Kansanmusiikki-instituutti

Kanteleensoiton Opettajat ry

Kantelemuseo

Käpylän musiikkiopisto,  

kansanmusiikkiosasto

Maailman musiikin keskus

Meidän festivaali

Meri-Lapin Kanteleensoiton  

Edistämisrahasto

Music Export Finland Musex

Nurmeksen kaupungin museo

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Oy Yleisradio Ab

Pohjois-Karjalan Musiikkiyhdistys ry

Pohjois-Kymen musiikkiopisto

Pispalan Sottiisi

Perinnearkku ry

Sibelius-Akatemia

Sommelo

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus  

Fimic

Suomen Kansanmusiikkiliitto ry

Suomen Musiikkioppilaitosten Liitto

Suomen Säveltäjät ry

Ulkoministeriö,

sekä ammattikanteleenrakentajat,  

useat eri musiikkioppilaitokset,  

yksityiset yritykset.
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9. Kansainvälinen toiminta

Yhteistyötä vuonna 2008 perustetun Nihon 

Kantele Tomonokain (Japanin kanteleen 

ystävät) kanssa jatkettiin maiden välisen 

kulttuurivaihdon edistämiseksi sekä mo-

lemminpuolisen tiedottamisen ja verkot-

tautumisen ylläpitämiseksi. Nihon Kantele 

Tomonokain tärkeimpänä tehtävänä on 

toimia japanilaisten kanteleensoittajien ja 

kantelekulttuurista kiinnostuneiden henki-

löiden yhdyssiteenä ja Suomen Kanteleliiton 

yhteistyökumppanina. Kanteleliitto lähetti 

120 kappaletta Kantele-lehden välissä il-

mestynyttä liitelevyä Japaniin.

Kansainvälisten kantelekilpailujen järjes-

täminen syvensi ennestäänkin vahvaa yh-

teistyötä Baltian maiden ja Venäjän kanssa.

Toiminnanjohtaja osallistui 26.–30.10.2011 

Tanskan Kööpenhaminassa pidettyyn WO-

MEX -maailmanmusiikin messutapahtu-

maan. Liitto jakoi tapahtumassa informaa-

tiota kanteleesta ja Kanteleliitosta.

Kanteleliiton muita kansainvälisiä yhteis-

työkumppaneita ovat olleet vuoden 2011 

aikana mm., FIMIC ja Musex.

Edellä mainitun toiminnan lisäksi Kantele-

liiton toimistolla on vieraillut lukemattomia 

kansainvälisiä vieraita, joille on annettu 

kanteleeseen liittyvää materiaalia.

Japanilaisten videotervehdys kantelekilpailuiden avajaiskonsertissa. Lavalla Eva Alkula.
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10. Avustukset ja lahjoitukset

OKM, toiminta-avustus 44 000 €

OKM, kulttuurilehtituki 5 000 €

OKM, Kanteleliiton kirjaston liittäminen Linda- ja Viola-tietokantoihin 4 000 €

Suomen kulttuurirahasto, Kansainväliset kantelekilpailut 20 000 €

Taiteen keskustoimikunta, lastenkulttuurijaosto, Mukawa kantele -kiertue 5 000 €

Helsingin kaupunki, Kansainväliset kantelekilpailut ja oheistapahtumat 2 000 €

Nylands svenska kulturfond, ruotsinkielisen oppimateriaalin tekeminen 3 000 €

Luses, Kamarimusiikkikonsertti 800 €

Koneen säätiö 20 000 euroa vuodelle 2012 KanteleFestin järjestämiseen  

Yhteensä: 83 800 €
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Kantelee kyydissä Kansanmusiikin isommassa illassa.
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11. Jäsenedut

Kantele-lehti postitettiin varsinaisen jäsen-

maksunsa maksaneille. Lehden liitteenä 

toimitettiin jäsenetuna CD-levy.

Kanteleliiton jäsenet saivat lehdestä ilmais-

ta rivi-ilmoitustilaa. Lehdissä 1/2011 ja 

2/2011 julkaistiin veloituksetta toimituk-

seen lähetetyt tiedot kesän kanteleleireistä 

edellisvuosien tapaan. Jäsenet saivat myös 

alennusta ostoilmoituksista.

Kanteleensoiton Opettajat ry käytti Kan-

tele-lehteä omana tiedotuskanavanaan.

Kantelekilpailut olivat jäsenille ilmaisia.

Liiton jäsenet saivat 10–25% alennuk-

sen tamperelaisesta Tampereen musiikki 

-liikkeestä, joka hoiti myös jäsenpalveluna 

tarviketoimituksia ulkopaikkakuntalaisille.

IMU – Inkoon Musiikki toimitti edullisesti 

monipuolisia kanteletarvikkeita nuoteista 

ja äänitteistä aina studiopalveluihin asti.

Kanteleliitto järjesti edullisia koulutus- ja 

konserttitilaisuuksia kevät- ja syyskokous-

tensa yhteydessä. Kanteleliiton jäsenet 

saivat lisäksi jäsenalennuksen näiden ti-

laisuuksien maksuista.

Kanteleliitto välitti jäsenistölleen toimis-

tossa myynnissä olevaa kantelenuotistoa 

lähes omakustannushintaan. Vuonna 2010 

ilmestynyttä Kantele-kirjaa välitettiin jäse-

nistölle alennettuun hintaan.

Toiminnanjohtaja laati pyynnöstä jäsenille 

mm. opiskeluasioihin ja apuraha-anomuk-

siin liittyviä suosituksia sekä lausuntoja.

Kanteleliitto lainasi lainakantelekokoelmas-

taan soittimia mm. leireille, vasta-alkajille 

ja erilaisille kursseille.
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Kanteleliitto r.y.

Hämeentie  34 D

00530 Helsinki

Puh. (050) 564 5957

mail@kantele.net

www.kantele.net
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